
دیدنی  مکان های  از  یکی  مقدس،  آستانه  مــوزه 
قم که بسیار جذاب و چشمگیر است آن قدر که 
گویی به عمق تاریخ ایران سفر کرده اید. همین  که 
خواهر  طــای  گنبد  می رسید،  آستانه  میدان  به 
خورشید، چشم هایتان را می نوازد. چشم برداشتن 
از گنبد طایی آســان نیست. به چند ده متری 
تاریخی  مدرسه  نزدیکی  در  می رسید،  که  حــرم 
موزه  دارد.  قرار  قم  آستانه مقدس  موزه  فیضیه، 
آستانه مقدس قم در سال ۱۳۱۴ هجری شمسی، 
نزدیک حرم حضرت فاطمه معصومه)س( بنا شد 

که بیشتر اشیای موجود در آن 
وقف است. ۱۰هزار شیءِ نفیس 
نگهداری می شود  مــوزه  این  در 
که زبان گویای فرهنگ و تمدن 

ایران اسامی هستند...

انتقاد امام جمعه ماهشهر از مشکالت موجود در این بندر

دود پتروشیمی به چشم مردم می رود
اینجا پر از قصه و حکایت است

»موزه آستانه 
مقدسه قم« 
تاالر عترت 

و عبرت تاریخ
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اقدامات ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
برای آبرسانی به مهران 

اصفهان ظرفیت تبدیل به 
قطب هوش مصنوعی را دارد

آغاز عملیات اجرایی 
جاده حرم تا حرم سال آینده

تکمیل پروژه گازرسانی به 
روستاهای اردبیل تا سال 1402
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بانوی ژاپنی در مدرسه 
علمیه اصفهان مسلمان شد

اصفهان   حجت االسام سید حسین مؤمنی 
علمیه  حــوزه هــای  تبلیغ  و  تهذیب  معاونت 
اصــفــهــان گــفــت: هــمــزمــان بــا مــیــاد فرخنده 
حضرت فاطمه معصومه)س( یک بانوی ژاپنی 
در مدرسه علمیه ناصریه اصفهان به دین مبین 
ــزود: با وجــود اینکه  اســام مشرف شد. وی اف
هدف اصلی ما از برنامه های مذهبی و تبلیغی 
در مدرسه علمیه ناصریه، بیشتر تبیین و پاسخ 
بــه شبهات و ســؤال هــای گــردشــگــران خارجی 
ً  اسام شیعی است؛ اما  درباره اسام و خصوصا
اگر کسی تمایل به قبول اسام داشته باشد، 
ــراد با  فضایی در مدرسه مهیا شــده تا ایــن اف

کمترین هزینه و زحمت مسلمان شوند.

۳00 هنرمند صنایع دستی 
در ورامین فعالیت می کنند

تهران   رئیس دفتر میراث فرهنگی، صنایع 
حال  در  گفت:  ورامــیــن  گــردشــگــری  و  دستی 
حاضر ۳۰۰ هنرمند ورامینی با کارت شناسایی 
فرهنگی در حــوزه هــای مختلف  معتبر میراث 

صنایع دستی مشغول به فعالیت هستند.
ژیا خدادادی  اظهار کرد: شهرستان ورامین از 
سابقه ای طوالنی در عرصه هنر و صنایع دستی 
برخوردار است و از نظر تنوع صنایع دستی و 
تعدد کارگاه ها جایگاه مناسبی در سطح استان 
تهران دارد. هنرمندان آن آثار فاخری در حوزه 
کاشی،  معرق  سنتی،  کاشی  منبت،  مــعــرق، 

رودوزی سنتی، خراطی و... تولید می کنند.
خـــدادادی خاطرنشان کــرد: عــاوه بر ایــن ۵۰ 
کارگاه به صورت انفرادی و ۳۰ کارگاه به صورت 
گروهی در حوزه شیشه، سفالگری، میناکاری و 
منبت در مناطق مختلف ورامین مشغول به 
کارند  که اغلب در حوزه شیشه فعالیت دارند. 
کیفیت مصنوعات  ــه  ب ــاره  اشــ ــا  ب خـــــدادادی 
شیشه ای این استان اضافه کرد: ۷۰ درصد از 
تولید  ورامین  در  کشور  شیشه ای  مصنوعات 
شده و به دلیل کیفیت باالی آن، بسیاری از این 

محصوالت به سایر کشورها صادر می شوند.

اختتامیه کنگره شعر رضوی 
لغو شد

رضــوی،  شعر  بین المللی  کنگره  نخستین  دبیر  یزد   
ترویج فرهنگ ناب رضوی در استان یزد به عنوان مسیر 
بــه ســمــت خــراســان را مهم ترین  ــام رضــــا)ع(  امـ حــرکــت 
هدف این رویداد هنری و ادبی دانست و گفت: با وجود 
برنامه ریزی های انجام شده، برای همدردی با خانواده های 
داغدار قطار مشهد- یزد، اختتامیه کنگره بین المللی شعر 

رضوی لغو شد.
در  رضــوی  شعر  بین المللی  کنگره  ــزود:  افـ مهرابی  عالیه 
مسیر خراسان با هدف ترویج فرهنگ ناب رضوی در استان 
دارالعباده یزد به عنوان مسیر حرکت امام رضا)ع( به سمت 

خراسان )طریق الرضا( برگزار شد.
و  پاکستان  تایلند،  وی حضور شعرای شاخص کشورهای 
هندوستان را از جمله ویژگی های این رویداد ادبی دانست 
ــزود: در ایــن مــراســم، پــیــام تــصــویــری حــجــت االســام  ــ و اف
والمسلمین احمد مروی؛ تولیت آستان قدس رضوی به این 

کنگره ارائه شد.
داد:  توضیح  کنگره  این  اختتامیه  لغو  اعــام  با  مهرابی 
مسیر  در  رضـــوی  شــعــر  بین المللی  کــنــگــره  دبــیــرخــانــه 
دردناک  حادثه  مناسبت  به  تسلیت  عرض  با  خراسان، 
اختتامیه  می کند  اعــام  مشهد-یزد  مسافربری  قطار 
شده،  انجام  اقدامات  و  برنامه ریزی ها  وجود  با  را  کنگره 
لــغـو  این حادثه،  با خانواده های داغدار  جهت همدردی 
و  عاقه مندان  اطــاع  بــه  آن  بــرگــزاری  تــاریــخ  متعاقباً  و 

میهمانان می رسد.

محور هراز از امروز 
مسدود می شود

مازندران   مرکز مدیریت راه های کشور از مسدود شدن 
محور هراز در محدوده پارک جنگلی تا ابتهاج از امروز تا 
چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه جاری از ساعت 8 صبح تا ۱۷ 

عصر خبرداد.
روابــط عمومی مرکز مدیریت راه هــای کشور علت مسدود 
شدن این محور را اجرای عملیات ساخت یک دستگاه آبرو 
و کانال هدایت آب، تیرگذاری پل استراباکو و قطع درختان 

خطرآفرین در کیلومتر یک تا ۲۵ جاده هراز اعام کرد.
مرکز مدیریت راه های کشور گفت: تردد خودروها در این 
محورهای  از  احتیاط،  و  محدودیت  رعایت  ضمن  مدت 

جایگزین سوادکوه و کندوان انجام می شود.
تردد  و  ترافیک  وضعیت  نیز  مــازنــدران  راه  پلیس  رئیس 
خودرو در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه تهران 

شمال در زمان حاضر را عادی و روان اعام کرد.
سرهنگ یدهللا جهان تاب با بیان اینکه محورهای شمالی 
وسایل  رانندگان  از  اســت،  جوی  مداخات  هرگونه  فاقد 
نقلیه خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و 
رانندگی از هرگونه عجله و شتاب خودداری کنند تا سفری 

امن و ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.

کشاورزان کردستانی خواستار حمایت مسئوالن هستند 

بشنو از توت فرنگی چون حکایت می کند
به  کردستان  استان  کردستان    
مناسب،  آب وهــوایــی  شرایط  دلیل 
تــولــیــدکــنــنــده  ــطــب هــای  از ق یــکــی 
ــت و بر  مــحــصــول تــوت فــرنــگــی اسـ
را در  همین اســاس، مقام نخست 
کشور به خود اختصاص داده است.
با وجود اینکه به طور متوالی چندین سال است رهبر 
معظم انقاب بر تولید و حمایت از تولیدکننده در 
قالب شعار سال، تأکید دارند؛ اما بنا بر گفته کشاورزان 
کردستانی هنوز صادرات این محصول و موانع سد راه 
تولیدکنندگان در این استان هموار نشده است. تولید 
توت فرنگی در این استان که می تواند بازار کشورهای 
همسایه را به تسخیر خود درآورد، یکی از پنجره های 
اقتصاد بدون نفت است؛ ولی برنامه مدونی برای آن 

پیاده سازی نشده است. 
کشت توت فرنگی در استان کردستان سابقه ای بیش 
از ۱۵۰سال دارد و آب و هوا، شرایط اقلیمی، بارش های 
مناسب و کشاورزان سختکوش، همه دست به دست 
هم داده تا این استان به قطب تولید توت فرنگی کشور 

تبدیل شود.
به اواسط اردیبهشت ماه که می رسیم، رنگین کمانی 
ویــژه برگ های سبز بوته  از مناظر باغ و بوستان به 
رودخانه ها  حاشیه  کوهستان ها،  دامنه  توت  فرنگی، 
در محورهای  جــاده هــا  کــشــاورزی حاشیه  ــزارع  مـ و 
کامیاران، سنندج، سروآباد و مریوان را در بر می گیرد. 
وسعت چتر این زیبایی چشم نواز به رنگینی پرهای 
بــه پهنای  افــســانــه ای،  ــرواز سیمرغ  پـ طـــاووس،  اوج 
آسمان نیلوفری و وسعت دریای نیلی دل ساکنان این 
سرزمین گسترده است و مهربانی و میهمان نوازی در 

جای جای این سرزمین موج می زند.
در این ایام همه اعضای خانواده بهره برداران، از بزرگ 
کار می آیند.  پای  و کوچک در زمین های کشاورزی، 
هرکس گوشه ای از کار را گرفته و در حد توانش تاش 
می کند تا دسترنج یک ساله شان را به درست ترین 

شیوه برداشت کنند.
 
ناهمخوانی دخل و خرج  ◾

رضا شیروانی؛  یکی از توت  فرنگی  کاران روستای شیان 
در این باره به کردتودی می گوید: در بیشتر مواقع پولی 
با زحمت  که از این محصول بدست می آید اصــاً 
کاشت و برداشت آن برابری نمی کند؛ چرا که در فصل 
برداشت محصول با مشکات زیادی از جمله فروش 
محصول با قیمت بسیار اندک و نبود صنایع تبدیلی 

این محصول  روبه رو هستیم.
بهترین  کردستان  توت فرنگی  مــی دهــد:  ادامـــه  وی 

شرایط و ظرفیت را برای صادرات به دیگر نقاط کشور 
این  از  کــشــاورزان  از  امــا بسیاری  و حتی دنیا دارد؛ 
فرصت محروم هستند و مجبورند تمام محصول خود 

را با قیمتی ناچیز کنار جاده و به مسافران بفروشند.
وی به اجرایی نشدن وعده های مسئوالن برای ساخت 
کارخانه های فــراوری میوه اشاره کرد و گفت: شرایط 
در  توت  فرنگی  ویــژه  به  از میوه ها  نگهداری بسیاری 
این فصل و عرضه آن به بازار، بسیار سخت است. 
همین امر باعث شده تا هر سال دسترنج بسیاری از 

توت  فرنگی کاران ضایع شود.
مازیار احمدی یکی دیگر از باغداران این روستا در 
ادامه بیان کرد: کم آبی از دیگر مشکاتی است که 
کشاورزان این منطقه با آن روبــه رو هستند و همین 
سبب خشک شدن بوته های توت فرنگی شده است.

وی افزود: سال هاست مسئولین قول رفع این مشکل 
را به باغداران می دهند؛ ولی متأسفانه در عمل اتفاقی 
نمی افتد و باغداران هر سال با کمبود آب و خشک 

شدن محصوالت دست و پنجه نرم می کنند.
وی در ادامه عنوان کرد: عاوه بر کم آبی، حمله ملخ ها 
هم از دیگر مشکات باغداران است که از مسئولین 
انتظار می رود باغداران را برای نابودی این آفت و تأمین 

سم مورد نیاز حمایت کنند.
با وجود اینکه این استان به  عنوان قطب تولید در 
که  این است  واقعیت  اما  کشور شناخته می شود؛ 
افزایش تولید در این استان و کمبود صنایع تبدیلی 
این  تا قیمت  ــادرات موجب شــده  نبود بستر صـ و 
انگیزه  بـــازار روبـــه رو شــود و  بــا کاهش در  محصول 

افزایش تولید را از کشاورزان بگیرد.

رونق تولید برای این محصول در حالی رقم خورده که 
از زارعــان می گویند: حمایت نکردن دولت  بسیاری 
بی  رغبتی  به  نهایت  در  فــروش  بـــازار  نبود  دلیل  به 

کشاورزان در عرصه تولید منجر خواهد شد.

رکورددار تولید توت فرنگی در کشور ◾
مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان 
کردستان در خصوص ظرفیت های این استان برای 
کشت توت فرنگی می گوید: کردستان با تولید بیش از 
۶۵ هزار تن توت فرنگی در سال، رتبه نخست کشور را 

به خود اختصاص داده است.
توت  فرنگی  از  کــرد: ۶۲ درصــد  اظهار  فتحی  مهدی 
کشور در کردستان تولید می شود و در تمام کشور، 

توت فرنگی را با نام کردستان می شناسند.
وی افزود: در سال جاری ۶۵ هزار تن توت فرنگی از ۲ 
هزار و ۱۷۰ هکتار از اراضی استان کردستان برداشت 
شدە است. فتحی بیان کرد: عمده تولید توت فرنگی 
و  اســـت  بــه شهرستان سنندج  مــربــوط  اســتــان  در 
شهرستان های کامیاران، مریوان و سروآباد هم به ترتیب 

در جایگاه های بعدی تولید این محصول قرار دارند.
فتحی خاطرنشان کرد: درحال حاضر ۱۳ هزار خانوار 
با ۱۷ هزار بهره بردار در زمینه تولید طای سرخ در 
این استان فعالیت می کنند و به صورت خانوادگی با 
تولید این محصول برای خود و دیگران اشتغال ایجاد 

می کنند.
وی خاطرنشان کرد: برداشت توت فرنگی در این استان 
هر سال به مدت ۴۵ روز از اواخر اردیبهشت  ماه آغاز 

و معموالً تا پایان خرداد ماه ادامه دارد.

پسماند که امــروز در گیان از آن به عنوان 
راهــکــاری علمی  یــاد می شود،  »ابــر چالش« 
بــا اســتــفــاده از ظرفیت  ــوان  داشــتــه و مــی ت
را  ایـــن مشکل  ــیــان،  ــن دانــش ب شــرکــت هــای 
از معضل زباله سراوان  حل کرد. هر چقدر 

بگوییم و بنویسیم، باز کم گفتیم و نوشتیم. 
این زخم تاول زده، خیلی وقت است که به 
نیازمند  و  تبدیل شده  گیان  بدخیم  تومور 
یک عمل جراحی علمی و کارشناسانه است. 
زخمی که چهار دهه از ایجاد آن می گذرد و 

تاکنون راه درمان مناسبی برایش تدبیر نشده 
و مسئوالن و متولیان امر فقط به مسکن های 
کوتاه و مقطعی بسنده کردند. امروز این زخم 
به کف خیابان آمده است. اینکه گیانی ها به 
خویشتنداری، صبر و وقار معروف هستند، 

بیراه و دور از واقعیت نیست. این خصایص 
دهه  چهار  در  ســـراوان  مــردم  را  ارزشمند 
رساندند.  عینیت  به  زباله«  »زخــم  تحمل 
دیگر این زخم به تومور بدخیم تبدیل شده 

و جای تحمل برای هیچ کس باقی . . . 

با هدف بی خطرسازی پسماندهای مدفون شده

دانش بنیان ها برای حل ابر چالش گیالن وارد میدان شدند
۲
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دغدغه 
حاشیه نشینی در 
روستاهای شیراز

فارس   استاندار 
فارس با بیان اینکه 
یکی از پنج دغدغه 
اصلی این استان، 
حاشیه نشینی است، 
بر ساماندهی هرچه 
سریع تر روستاهای 
حریم شهر شیراز 
تأکید کرد و افزود: یکی 
از راه های مهاجرت 
معکوس روستاییان، 
بهبود وضعیت معابر 
روستاها و راه های 
روستایی است که 
بنیاد مسکن باید به این 
موضوع توجه نماید.

خبر 

سیستان و بلوچستان    
تاالسمی یکی از بیماری های 
ــی خونی و ژنتیکی است  ارث
کــه سیستان و بلوچستان 
بیشترین تعداد مبتالیان آن 

را در کشور دارد.
در این بیماری، هموگلوبین سالم به  اندازه کافی 
در بــدن ساخته نمی شود و به دلیل شکسته 
شدن مرتب گلبول های قرمز خــون، فرد دچار 

کم خونی می شود.
ــاژور یــا پیشرفته، تزریق  ــان تــاالســمــی مــ  درمــ
مرتب خون است. بچه هایی که به  طور مرتب 
خون دریافت می کنند عمر طبیعی دارند؛ ولی 
در صــورت تزریق نکردن خــون، افــراد مبتال به 

تاالسمی ماژور عمر بیش از ۲۰ سال ندارند.
 
تولد ساالنه ۱۰۰ بیمار تاالسمی  ◾

رئیس بیمارستان تخصصی علی اصغر زاهدان 
در گفت وگو با عصر هامون با اشـــاره به اینکه 
بیشترین دریافت کنندگان ذخایر خونی سیستان 
و بلوچستان، بیماران تاالسمی هستند، گفت: 
این بیماران در دوران شیوع ویروس کرونا شرایط 
خوبی را پشت سر نمی گذارند و تأمین خون برای 
افــراد مبتال به ایــن بیماری بسیار مشکل شده 
است. فرد عادی به  طور میانگین هر ۶ ماه یک  بار 
می تواند خون اهدا کند؛ اما یک فرد مبتال هر ۱۵ تا 

۲۰ روز به خون نیاز پیدا می کند.
 عبدالواحد شهنوازی افــزود: آزمایش نــدادن، 
ازدواج هـــای سنتی و آگاهی نداشتن والدین از 
بیماری باعث شد در ســال گذشته ۱۰۰ بیمار 
تاالسمی مینور و مــاژور به آمــار استان افــزوده 

شود و نیمی از بستری شدگان در این بیمارستان 
را بیماران متولد همان سال تشکیل می دهند.

 وی ادامـــه داد: یکی از مشکالت اســاســی در 
استان ما متولدین جدید هستند که هر سال به 
تعداد آنان افزوده می شود. این در حالی است 
که استان های دیگر تا حدود ۱۰ سال آینده، تولد 

بیمار تاالسمی نخواهند داشت.
 
باالترین مصرف کننده خون در کشور ◾

رئیس بیمارستان علی اصغر زاهـــدان با بیان 
اینکه 3 هــزار و۲۰۰ بیمار تاالسمی در استان، 
ذخایر خونی دریافت می کنند، تصریح کرد: 
وجود این تعداد بیمار مبتال به تاالسمی و نیاز 

همیشگی به دریافت خون باعث شد سیستان 
و بلوچستان در مقایسه با جمعیت، باالترین 

مصرف کننده خون در سطح کشور باشد.
وی بــا اشـــاره بــه اینکه شــیــوع کــرونــا و شرایط 
معیشتی مـــردم باعث کاهش شدید ذخایر 
خونی استان اســت، گفت: حــدود ۶۵ درصد 
خون اهدایی انتقال خون برای بیماران تاالسمی 
صرف می شود. این مقدار زیادی است و خون، 

اصلی ترین نیاز بیماران تاالسمی است.
شــهــنــوازی بــا بیان اینکه عامل اصلی شیوع 
بیماری تاالسمی در استان، ازدواج های فامیلی 
و انجام ندادن آزمایش های تشخیصی پیش از 
ازدواج است، اذعان کرد: با انجام یک آزمایش 

ساده قبل از ازدواج و قبل از بارداری، خانواده ها 
به راحتی می توانند از تولد نوزادان جدید مبتال 

به تاالسمی پیشگیری کنند.
 وی ادامــه داد: کــودکــان مبتال به تاالسمی در 
هنگام تولد، طبیعی هستند؛ اما بین سه تا ۱۸ 
ماهگی با ابتال به کم خونی رنگشان می پرد، خوب 
نمی خوابند، نمی خواهند غذا بخورند و ممکن 
است دچار تهوع شوند. اگر درمان نشوند زندگی 
سختی خواهند داشـــت و اگــر خــون دریافت 

نکنند زنده نمی مانند.
رئیس بیمارستان علی اصغر زاهـــدان با بیان 
اینکه شهروندان سیستان و بلوچستانی هنوز 
هم به شدت نیازمند فرهنگ سازی قوی هستند، 
گفت: آزمایش های قبل از ازدواج، آموزش های 
پیشگیرانه، مشاوره ها و نشست های گوناگون 
بــا ائــمــه جمعه تشیع و تسنن، معتمدین و 
خــانــواده هــای دارای فرزند مبتال به تاالسمی، 
بهره بــردن از ظرفیت صداوسیما، رسانه ها و 
فضای مجازی برای باال بردن آگاهی مردم الزم و 

ضروری است.
وی بــا بــیــان اینکه مــا بــایــد تــا حــد امــکــان جلو 
ازدواج هــایــی را که سبب  به دنیا آمــدن کودکان 
مبتال به تاالسمی می شود بگیریم، اظهار کرد: 
در سیستان و بلوچستان بــا تــوجــه بــه ثبت 
ــا به صــورت رسمی و در  نشدن برخی ازدواج هـ
نتیجه دریافت نکردن مشاوره و انجام نشدن 
آزمایش های قبل از ازدواج و نگرش های منفی 
در زمینه سقط جنین همچنان روند رو به رشد 
تعداد مبتالیان به بیماری تاالسمی ماژور ادامه 
دارد که این مسئله نیاز به فرهنگ سازی گسترده 

توسط همه قشرهای جامعه دارد.
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خبرخبر
روزروز

عضویت در کتابخانه های عمومی قزوین رایگان شد
قزوین     مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین 
گفت: عضویت در همه کتابخانه های استان تا اول تیر ماه به  
منظور ترویج فرهنگ مطالعه و به مناسبت میالد حضرت 

علی  بن موسی الرضا)ع( به طور رایگان انجام می شود.
فاطمه محمدبیگی افزود: دوره عضویت در کتابخانه ها 
یک  سال است و ثبت نام  جدید از متقاضیان به دلیل 

ــام به  صورت  ــزوم جلوگیری از تجمع و ازدحـ کرونا و ل
غیرحضوری انجام می شود.

وی گــفــت: ثبت نــام رایــگــان، فــرصــت مناسبی بــرای 
عضویت در کتابخانه ها جهت استفاده از خدمات و 

ظرفیت های این مراکز فرهنگی است.
این مسئول اظهار کرد: عالقه مندان به عضویت رایگان 

در کتابخانه های عمومی استان قزوین، می توانند به 
سامانه WWW.SAMANPL.IR مراجعه و با وارد کردن 

شماره تماس و کد ملی، کد تخفیف بگیرند.
ــا عضویت  محمدبیگی خــاطــرنــشــان کـــرد: هــر فـــرد ب
ســراســری در یکی از کتابخانه های عمومی اســتــان، 
می تواند از خدمات امانت همه کتابخانه های عمومی  

کشور بهره مند شود.
وی یــادآور شــد: مهلت استفاده از کد مذکور تا پایان 
خرداد ماه و هزینه صدور کارت  ۱۰ هزار ریال است که 

هنگام صدور کارت، دریافت خواهد شد.
محمدبیگی افزود: بیش از ۵۵ هزار نفر در استان قزوین 

عضو کتابخانه های عمومی هستند.

خبر

برگزاری آیین 
بزرگداشت 
حجت االسالم 
دعایی 
در کرمان 

کرمان   
آیین بزرگداشت 
یاد و نام مرحوم 
حجت االسالم 
والمسلمین سید 
محمود دعایی؛ مدیر 
مسئول فقید روزنامه 
اطالعات، امروز در 
مسجد جامع شهر 
کرمان برگزار می شود.
مراسم بزرگداشت 
مدیرمسئول، نماینده 
حضرت امام)ره( و 
رهبر معظم انقالب در 
مؤسسه اطالعات از 
ساعت ۱۷:3۰ تا ۱۹:3۰ 
امروز در مسجد جامع 
کرمان واقع در میدان 
شهدا )مشتاق( در شهر 
کرمان برنامه ریزی شده 
است. از اهالی فرهنگ 
و دوستداران آن مرد 
بزرگ برای حضور در 
این مجلس بزرگداشت 
دعوت به عمل می آید.
حجت االسالم 
والمسلمین سید 
محمود دعایی که از 
سال ۱3۵۹ سکانداری 
مؤسسه و روزنامه 
اطالعات را برعهده 
داشت، روز یکشنبه ۱۵ 
خرداد ماه جاری در سن 
۸۱ سالگی درگذشت.

توسعه و آبادانی
اردبیل

   تکمیل پروژه گازرسانی به روستاهای 
اردبیل تا سال 1402

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت گاز گفت: تا پایان 
سال 1402 تمامی روستاهای استان اردبیل از 

نعمت گاز بهره مند می شوند.

مجید چگینی اظهار کرد: با گازرسانی به تمام 
شهرها و روستاهای استان اردبیل، این استان 

جزو نخستین استان های کشور خواهد بود که به 
شکل سبز درمی آید.

وی با بیان اینکه در سال  جاری گازرسانی به 

۶0 روستا انجام شده و مجوز گازرسانی به ۶0 
روستا نیز صادر شده است، تصریح کرد: عملیات 

اجرایی گازرسانی به ۶0 روستا در سال  جاری 
آغاز می شود تا در اواسط سال آینده شاهد 

بهره برداری از این طرح های توسعه ای باشیم.

وی ضریب نفوذ گاز را در روستاهای استان 
اردبیل باالتر از میانگین کشوری اعالم کرد و گفت: 
با گازرسانی به 120 روستای هدف در سال  جاری 
و سال آینده در مجموع ضریب نفوذ گازرسانی در 

روستاها به ۹۹ درصد خواهد رسید.

اصفهان ظرفیت تبدیل به 
قطب هوش مصنوعی را دارد

اصفهان    رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان 
گفت: این استان با وجود داشتن زیرساخت ها و 
دانشگاه های توانمند، ظرفیت الزم برای تبدیل به 

قطب هوش مصنوعی کشور را دارد.
حسین ربانی افـــزود: پیشنهاد بنیاد نخبگان 
اســتــان ایــن اســت کــه اصفهان بــه عــنــوان هاب 
قطب هوش مصنوعی کشور مطرح  و بر اساس 
آن برنامه ریزی شــود.  ظرفیت های الزم در این 
زمینه در اصفهان وجــود دارد و باید با سرعت 

اقدام کنیم.
رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان اضافه کرد: 
استان ظرفیت های خیلی خوبی دارد؛ از جمله 
سه دانشگاه خوب کشور در استان اصفهان 
ــا در زمــیــنــه هــوش  ــدام از آن هـ اســـت کــه هــر کـ
مصنوعی، دانشمندان خیلی برجسته ای دارند 

و از زیرساخت های خیلی خوبی برخوردارند.
ربانی خاطرنشان کــرد: می توانیم با ارتــبــاط با 
ایرانیان و اصفهانی های خارج از کشور از ظرفیت 

آن ها در این زمینه استفاده کنیم.
ربانی بیان کرد: بسیاری از زیرساخت ها در استان 
اصفهان فراهم است و از طرف دیگر، زیرساخت 
چندان پیچیده ای هم نیاز ندارد و فقط نیازمند 

برنامه ریزی است.
رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان افزود: هوش 
مصنوعی باید به عنوان اولــویــت در مجموعه 
قرارگاه علم و فناوری استان در نظرگرفته شود و 
داشته های این استان در مرحله نخست باید 
احصا شــده و طــرح هــای آن در مباحث علمی، 

پژوهشی، فناوری و بازار تعریف شود.
اصفهان به عنوان استان پیشرو در راه انـــدازی 
مراکز رشــد و پــارک هــای علم و فناوری و دومین 

استان کشور در این زمینه است.

حجم ذخیره آب سد اکباتان 
همدان ۲۸ درصد است

همدان    مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
اســتــان هــمــدان گــفــت: حجم ذخــیــره آب سد 
اکباتان بــا گذشت حــدود هشت مــاه از سال 
آبی جاری و با اعمال مدیریت  در مصرف بهینه 

حدود ۲۸ درصد است.
محمد ضروری افزود: با توجه به شرایط ناشی 
از خشکسالی، حجم ذخیره آب سد اکباتان 
درحال حاضر ۹ میلیون و ۵۶۰ هزار مترمکعب 
است و ۱۱۵ لیتر آب در هر ثانیه وارد این سد 

می شود.
وی اظهار کرد: همچنین هزار و ۷۶ لیتر آب در هر 
ثانیه از ذخیره این سد برای تأمین مصرف مردم 
)شرب( و 33۵ لیتر آب در ثانیه نیز برای مصارف 

کشاورزی از سد اکباتان برداشت می شود.
ضــروری با اشــاره به اینکه میزان بارش نزوالت 
آسمانی استان همدان در سال جاری کمترین 
میزان نسبت به 3۰ سال گذشته است، تصریح 
کرد: از ابتدای سال آبی جاری )اول مهر ۱۴۰۰( 
تاکنون بــه طــور متوسط ۲3۰ میلی متر بــاران 
در استان همدان باریده که این میزان نسبت 
بــه مــدت مشابه ســال گذشته ۲۱ درصــد و در 
مقایسه با دوره بلند مــدت ۴۱ درصــد کاهش 

داشته است.
وی با اشاره به اینکه پنج درصد از گنجایش سد 
آبشینه نیز پر است، ادامه داد: ذخیره آب این 
سد با گنجایش ۵میلیون مترمکعب، در حال 

حاضر حدود ۲3۰ هزار مترمکعب است.
وی درباره سد کالن مالیر نیز گفت: ۹۴ درصد 
ظرفیت ایــن ســد پــر شــده و ســد کــالن بــا ۴۵ 
میلیون مترمکعب گنجایش، در حال حاضر 

۴۲.۴ میلیون مترمکعب آب ذخیره دارد.

آزمایش ندادن، ازدواج های سنتی و آگاهی نداشتن والدین از بیماری باعث 
شد در سال گذشته 100 بیمار تاالسمی مینور و ماژور به آمار استان افزوده 
شود و نیمی از بستری شدگان در این بیمارستان را بیماران متولد همان سال 

تشکیل می دهند.
گزيدهگزيده
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قربانپور    بهرام  گیالن- 
پسماند که امــروز در گیالن از 
آن به عنوان »ابــر چالش« یاد 
می شود، راهکاری علمی داشته 
و می توان با استفاده از ظرفیت شرکت های 

دانش بنیان، این مشکل را حل کرد.
ــراوان بگوییم  هــر چقدر از معضل زبــالــه سـ
و بنویسیم، بــاز کــم گفتیم و نوشتیم. این 
زخم تاول زده، خیلی وقت است که به تومور 
بدخیم گیالن تبدیل شده و نیازمند یک عمل 

جراحی علمی و کارشناسانه است.
زخمی که چهار دهه از ایجاد آن می گذرد و 
تاکنون راه درمان مناسبی برایش تدبیر نشده 
و مسئوالن و متولیان امر فقط به مسکن های 
کوتاه و مقطعی بسنده کردند. امروز این زخم 
به کف خیابان آمده است. اینکه گیالنی ها به 
خویشتنداری، صبر و وقار معروف هستند، 
بیراه و دور از واقعیت نیست. این خصایص 
ارزشمند را مردم سراوان در چهار دهه تحمل 

»زخم زباله« به عینیت رساندند.
دیگر این زخم به تومور بدخیم تبدیل شده 
و جای تحمل برای هیچ کس باقی نگذاشته 
و باید هرچه سریع تر به دست متخصصان 
امر و به صورت علمی و اساسی جراحی شود.

مطالبه 4۰ ساله مردم سراوان ◾
ــوی تعفن و  ــراوان کــه چــهــار دهــه ب مـــردم ســ
ــده شــیــرابــه هــای مــرگــبــار و زیست  ــنـ آزاردهـ
ــد دیــگــر  ــردنـ ــده را تــحــمــل کـ ــود شــ ــابـ ــوم نـ ــ ب
کاسه صبرشان لبریز شــده و در اعتراضی 
مــســالــمــت آمــیــز و مــطــالــبــه گــرانــه خــواســتــار 
جلوگیری از ادامه ریختن زباله در این منطقه 
شدند و از ورود زباله به محل دفن ممانعت 
ــد. ایــن موضوع سبب شد تا  به عمل آوردنـ
مسئوالن استانی و کشوری از خواب غفلت 
بیدار و برای حل این موضوع قدیمی و التیام 

زخم کهنه دست به کار شوند.
جدا از اقدامات مسئوالن استان بــرای حل 
معضل چندین ساله پسماند سراوان، جمعی 
از نخبگان گیالنی هم دغدغه خود را نسبت 
به مسئله پسماند نشان داده و پا روی پدال 

اراده و توانستن گذاشتند و در قالب گروه 
شرکت دانش بنیان وارد عرصه درمــان زخم 

کهنه زباله استان شدند.

مدیریت پسماند ◾
مدیرعامل یکی از شرکت های دانش بنیان 
فعال در گیالن با اشــاره به مسئله پسماند 
و اهمیت این موضوع بــرای استان، کاهش 
مخاطرات زیست محیطی را مهم ترین هدف 
این مرکز تخصصی حوزه پسماند برشمرد و 
اظهار کرد: موفق به طراحی الگویی واحد برای 
نظام مدیریت پسماند شدیم کــه قابلیت 
اجــرا در تمام نقاط کشور را دارد و در نظر 
داریم برای حل معضل پسماند گیالن از آن 

استفاده کنیم.
عباس رنجی، ایجاد واحد تحقیق و توسعه 
در شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری 
ــجــاد مرکز  ــر در ســال هــای اخــیــر و ای رودســ
شتاب دهنده تخصصی در حــوزه پسماند 
بــا هــمــکــاری بسیج علمی پــژوهــشــی سپاه 
قدس گیالن را مهم ترین دلیل موفقیت در 
ایجاد الگوی واحد بیان کرد و گفت: استفاده 
از فــنــاوری پالسمای اکسیژن بــرای کاهش 
ــردازش، تولید  مخاطرات انسانی در خط پـ
انـــرژی از زبــالــه هــای تــر، تبدیل ریجکت به 
مصنوعات بتنی قابل استفاده در پروژه های 

عمرانی شهری و روستایی، تفکیک زباله در 
مبدأ به روش موقعیت مکانی از مهم ترین 

دستاوردهای این مرکز شتاب دهنده است.
وی با بیان اینکه مسئله پسماند گیالن راه 
حل علمی و کارشناس محور دارد، افــزود: 
با تکیه بر دانــش روز و تفکر دانش بنیانی 
می توان مسئله پسماند گیالن و حتی کشور 
را حل کرد و این مهم زمانی محقق می شود 
که متولیان امــر به تفکر دانش بنیانی باور 

داشته باشند.

ــمــک  ◾ ــد بــــــا ک ــ ــان ــمــ ــســ ــ ــکــــل پ حــــــل مــــشــ
دانش بنیان ها 

مدیرعامل یــک شرکت دانش بنیان فعال 
در گیالن با بیان اینکه استفاده از فناوری 
ماکروویو در بی خطرسازی زباله های عفونی 
و بیمارستانی از دســتــاوردهــای ایــن شرکت 
است، گفت: این محصول سال گذشته به 
کشورهای اروپایی صــادر شده و به روزترین 
روش در حــــوزه پــســمــانــدهــای پــزشــکــی و 

بیمارستانی است.
ــی از حمایت ها و اعتماد  ــدردان رنــجــی بــا ق
استاندار گیالن به شرکت های دانش بنیان 
گــفــت: خوشبختانه در چــنــد هفته اخیر 
ــالوه بــر داخــل  ــن مــرکــز عــ دســـتـــاوردهـــای ایـ
استان، مورد توجه بسیاری از شهرداری ها و 

کمیته های پسماند در استان های دیگر قرار 
گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه حل مشکل پسماند با 
کمک شرکت های دانش بنیان و فناور تحقق 
مــی پــذیــرد، تصریح کـــرد: تنها بــا مشارکت 
تشکل های مــردم نهاد، بخش خصوصی و 
شرکت های فناور و دانش بنیان می توان به 

حل مشکل زباله در استان کمک کرد.

تأکید بر دانش بنیان ◾
در سالی که رهبری با نام »تولید، دانش بنیان 
و اشتغال آفرین« مزین کرده اند، چند نکته 
مهم، کلیدی و راهبردی نهفته است. یکی از 
مهم ترین نکات، توجه به مقوله دانش بنیان 
ــن دهــه بــا وجــود  اســـت؛ مــوضــوعــی کــه در ای
پیشرفت علم و تکنولوژی، به آن کمتر توجه 
شده و گاهی در برخی بخش ها اصالً توجه 

نشده است.
ریل گذاری ها در الیه های مختلف فرهنگی، 
اقتصادی، صنعتی، زیست محیطی و… باید 
با چاشنی دانش بنیان و اندیشه نخبگانی 
ــورت گــیــرد تــا نتیجه مــطــلــوب بــه دســت  صـ
آیــد. در غیر ایــن صــورت همانند زخــم زباله 
سراوان چرکین  شده و به غده سرطانی تبدیل 

می شود.
حال انتظار مــی رود به یمن نــام گــذاری سال 
و همچنین حــل مسئله تاریخی پسماند 
ــوجــه هــا بـــه شــرکــت هــای  ــان، پــیــکــان ت ــتـ اسـ
دانش بنیان به ویژه ایــن گــروه جــوان، خوش 
فکر و نخبه گیالنی باشد که توانستند با تکیه 
بر اندیشه و توان داخلی و با دست های خالی 

کارهای بزرگ انجام دهند.
این گروه دانش بنیان و جوانان نخبه گیالنی 
توانستند دستگاه بی  خطرساز زباله عفونی 
و بیمارستانی، راکتور سوخت از زباله های 
پالستیکی و الستیکی، راکــتــور زبــالــه هــای 
شهری بــا هــیــدروژن و پالسما را در استان 
گیالن تولید کنند که در نوع خود منحصر به 
فرد است و باید مورد توجه قرار گیرد. بدون 
شک حمایت از گــروه دانش بنیان مصداق 

عمل به منویات معظم له است.

با هدف بی خطرسازی پسماندهای مدفون شده

دانش بنیان ها برای حل ابر چالش گیالن وارد میدان شدند 

گزارش



سیستان و 
بلوچستان

  در تأمین زمین 
مسکن ملی 

پیشتاز است
 سیستان و بلوچستان  

 استاندار سیستان و 
بلوچستان از اشتغال 

۱۲ هزار و ۷۴۹ 
نفر در اجرای طرح 

جهش ملی مسکن در 
این استان خبر داد 
و گفت: سیستان و 

بلوچستان اکنون در 
صدر استان های برتر 
کشور در تأمین زمین 

طرح نهضت ملی 
مسکن قرار دارد.

خبر

برگزاری 
نمایشگاه 

بین المللی 
صنایع 

دریانوردی
 در کیش 

هرمزگان  
مدیر برگزاری نمایشگاه 

بین المللی صنایع 
دریایی و دریانوردی 
کیش گفت: حدود 
۱۰۰ شرکت داخلی 

و بین المللی در 
دوازدهمین دوره این 

نمایشگاه ظرفیت ها، 
توانمندی ها و 

دستاوردهای فعاالن 
و ارگان های دریایی و 

بندری کشور را عرضه 
می کنند. بابک اکبری 

اظهار کرد: ایجاد 
فرصت مناسب برای 

تعامل بیشتر با نخبگان 
دریایی، ارتقای سطح 
علمی صنعتی حوزه 
دریایی و دریانوردی، 
بومی سازی صنعت 

دریایی کشور در 
زمینه های مختلف و... 
از دیگر اهداف برپایی 
این نمایشگاه است.

این نمایشگاه در 
روزهای ۲۳ تا ۲۶ 

خرداد سال جاری در 
مرکز نمایشگاه های 

بین المللی جزیره کیش 
برگزار می شود.

خبرخبر
روزروز

ــان- میهن    ــت ــوزس خ
بندر ماهشهر یکی از گــرم و 
ــران  مــرطــوب تــریــن مــنــاطــق ایـ
است که در تابستان، دمای آن 
از 5۰ درجه باالتر مــی رود. این 
گرما در کنار شرجی های شدید 
این شهر که معموالً تا آخر تابستان هم ادامه دارد، 

بسیار آزاردهنده خواهد بود.
از سوی دیگر، این بندر از مهم ترین مراکز صنعتی 
ایران است که آن را به عنوان یکی از منابع درآمدزا 
برای تمام کشور تبدیل کرده است. نکته تلخ ماجرا 
آن است که سهم مــردم بومی ساکن این قطب 
ثروت، بیکاری و زندگی در شرایط نامطلوب است.

از پتروشیمی های عظیم ماهشهر هــم بنا به 
گالیه های اهالی منطقه، فقط آلودگی نصیب 
ساکنانی است که روزانــه سرویس های کارکنان 
این صنایع از پیش چشمانشان می گذرد تا به 
شهرک های  حصار کشیده ای برسند که در جوار 
آن ها با امکاناتی به قول خودشان لوکس و الکچری 

ساخته شده است.
پتروشیمی های ماهشهر مــزد میلیاردی مربی 
خــارجــی تیم ملی را کــه تنها چند مــاه در ایــران 
فعالیت داشت، پرداخت می کنند؛ اما در نزدیکی  
آن ها جوانان در زمین های خاکی دنبال ساعتی 
برای دلخوشی پا به توپ  می زنند. بنابراین بسیاری 
از مردم این سؤال را مطرح می کنند که چرا جوانان 
منطقه، سهم چــنــدانــی از اشــتــغــال صنایع و 

پتروشیمی های عظیم منطقه ندارند؟ 
  
بیکاری و مهاجرپذیری  ◾

ماهشهر بزرگ ترین بندر غیر ترانزینی کشور 
اســت. ۲۳ مجتمع پتروشیمی در آن فعالیت 
می کنند که بر ایــن اســاس ۳5درصـــد از صنایع 
ــن شهر اســـت. همین  پتروشیمی کــشــور در ای
مسئله موجب جذب مهاجران زیادی شده است.

طبق گزارش مرکز آمار ایران از بیکاری که مربوط 
به سال ۱۳99 اســت، نرخ بیکاری در ایــران، 9.۶ 
درصد اعالم شده است. در حالی که نرخ بیکاری 
در اســتــان خوزستان نــزدیــک ۱۴ درصــد اســت. 

همچنین طبق این گزارش، خوزستان چهارمین 
استان کشور از لحاظ تعداد جمعیت بیکار است.

بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت 
کار، برخی شهرهای این استان از جمله خرمشهر، 
بندر ماهشهر، اهواز، امیدیه و شوشتر بیشترین 
آمار مهاجر پذیری را به خود اختصاص داده اند که 
به  کارگیری نیروی کار غیر بومی در صنایع مختلف، 

از دالیل عمده مهاجرت به این شهرهاست. 
ــزارش وزارت کــار قــرار  ایــن آمـــار را اگــر در کنار گـ
دهیم که بندر ماهشهر یکی از مهاجرپذیرترین 
شهرستان هاست، شاید گالیه تلخ مــردم این 
ــدکــی قــابــل درک  شــهــرســتــان از »تــبــعــیــض« ان
شــود. بــدون شک این وضعیت بیکاری در کنار 
شرایط نابه سامان  معیشتی و ضعف خدمات 
در ماهشهر، از دالیلی است که منجر به اعتراض 

مردم شده است.

دود پتروشیمی چشم مردم ◾
امام جمعه ماهشهر با بیان اینکه اوضاع محیط 
زیست در ماهشهر خوب نیست، گفت: تنها 
آلودگی پتروشیمی ها بــرای مــردم اینجاست به 
گونه ای که بسیاری از بیماری ها از نفس کشیدن 

در این هوا نشأت می گیرد.
حجت االسالم سید امیر محمدی پور در همایش 
ــران که با محوریت  ملی علوم و فنون دریــایــی ای
محیط زیست دریایی و تاالب ها در شهرستان 
بــنــدر ماهشهر بــرگــزار شـــد، اظــهــار کـــرد: همه 
می دانیم امــروز مــردم در چه شرایطی هستند و 
نیازی به بیان نیست. از نظر محیط زیست باید به 

داد مردم خوزستان به ویژه مردم ماهشهر رسید.
وی با بیان اینکه اوضـــاع محیط زیست خوب 
نیست و نمی توان حقایق را انکار و به تشویق 
یــکــدیــگــر بــســنــده کــــرد، افــــــزود: وجــــود حـــدود 
۲۴پــتــروشــیــمــی فــعــال در منطقه، مــایــه فخر و 
مباهات کشور است؛ اما آلودگی پتروشیمی ها 
بـــرای مـــردم اینجاست بــه گــونــه ای کــه بسیاری 
از بیماری ها از نفس کشیدن در ایــن هــوا مایه 

می گیرد.
محمدی پور بیان کرد: خراب شدن و از بین رفتن 
مقدار زیادی از صنعت صیادی که مردم از قدیم 

به آن پایبند بودند نیز طرف دیگر موضوع است.

بیکاری جوانان ◾
امـــام جمعه ماهشهر عــنــوان کـــرد: هفته ای 

نیست که جوانان بیکاری که در به در دنبال 
کــارنــد و پشت درب حــراســت پتروشیمی ها 
معطل مانده اند با عصبانیت به ما مراجعه 
ــنــد آلـــودگـــی  ــان مــی گــوی ــ ــوان ــن جــ ــ نــکــنــنــد. ای
پتروشیمی بــرای آن هــاســت؛ امــا عــایــدی این 

شرکت ها برای آن ها نیست.
وی افزود: برخی از سیاست های غلط دولتمردان 
قبل، تاالب ها و آب های طبیعی خوزستان را از 
بین برده و موجب شده پدیده ریزگرد که از قدیم 

دامنگیر مردم بوده، بیشتر گرفتارشان کند.
ــرد: دولــت  ــ ــام جــمــعــه مــاهــشــهــر تــصــریــح ک ــ ام
ــرای بــرطــرف کــردن  ــ ــدی ب ــزم جـ ســیــزدهــم بــا عـ
مشکالت مردم در میدان قدم گذاشته و توقع ما 
را باال برده است. انتظار داریم این دولت مردمی 
و انقالبی در مورد جلوگیری از آلودگی هوا و آب 

توجه ویژه و جدی به ماهشهر داشته باشد.
محمدی پور گفت: مردم این شهر آب لوله کشی 
مناسبی هــم نـــدارنـــد. ایـــن شــهــر در کــنــار آب 
قــرار گرفته؛ امــا مــردم آن از آب سالم استفاده 
نمی کنند. آیا نمی شود دولتمردان زودتر فکری 

کنند  تا مردم از آب سالم بهره مند شوند؟

مشکالت آب و فاضالب  ◾
نماینده مــردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان در 
مجلس شورای اسالمی نیز ضمن گالیه از کمبود 
آب شرب اظهار می کند:  به مشکالت فاضالب 
ــام خــمــیــنــی)ره( باید  ماهشهر و شهر بــنــدر امـ
رسیدگی شود؛ زیرا  شهرک طالقانی در شهرستان 
ماهشهر با ۳۰ هزار نفر جمعیت هنوز از سیستم 
فاضالب محروم است و فاضالب این منطقه از 
طریق یک کانال روباز وارد شهر ماهشهر می شود  

و سالمتی مردم را به خطر می اندازد.
حبیب آقــاجــری بــا اشـــاره بــه اینکه صــیــادان در 
شهرستان های ماهشهر و هندیجان با مشکالت 
عدیده ای روبه رو هستند، بیان کرد: متأسفانه در 
ماهشهر، هندیجان و شهر بندرامام خمینی)ره( 
اسکله ای برای فعالیت صیادان وجود ندارد. این 
در حالی است که صیادی یکی از مشاغل مهم و 

اصلی این مناطق است.

انتقاد امام جمعه ماهشهر از مشکالت موجود در این بندر

دودپتروشیمیبهچشممردممیرود

وجود حدود ۲۴ پتروشــیمی فعال در منطقه، مایه فخر و مباهات کشور 
است؛ اما آلودگی پتروشیمی ها برای مردم اینجاست به گونه ای که بسیاری 

از بیماری ها از نفس کشیدن در این هوا مایه می گیرد.
گزيدهگزيده

خبر
افزایش حضور پزشکان متخصص 

در مناطق محروم فارس

ــارس گفت: با استفاده از  فارس    استاندار ف
صندوق مسئولیت اجتماعی، حضور پزشکان 
متخصص در شهرستان ها و مناطق محروم استان 

تقویت خواهد شد.
محمد هادی ایمانیه گفت: اساتید نقش مهمی 

در پرورش نیروهای جوان و آینده دار کشور دارند.
وی با بیان اینکه اداره استان فارس به شکل علمی 
همواره مدنظر بوده، بر هم افزایی هرچه بیشتر بین 
دانشگاه های سطح استان و استفاده از ظرفیت ها، 

تجهیزات و… تأکید کرد.
ایمانیه از حمایت استانداری و مجموعه ادارات 
دولتی از تولیدات دارو و تجهیزات پزشکی خبر 
داد و اظهار کــرد: از پژوهش هایی که در راستای 
رفع مشکالت جامعه باشد حمایت خواهیم کرد.

استاندار فارس با اشاره به ساخت شهرک دارویی 
۳۰۰ هکتاری در کنار آزادراه شیراز به اصفهان، 
خواستار همکاری اساتید دانشگاه در این زمینه 
شد و گفت: شرکت های دانــش بنیان در حوزه 
تولید محصوالت سالمت محور و دارو با واگذاری 

تسهیالت بانکی حمایت خواهند شد.
ایمانیه حمایت خود را از هرگونه فعالیت تولیدی 
نوآورانه و دانش بنیان اساتید دانشگاه ها اعالم کرد 
و گفت: سعی خواهیم کرد در استان فارس یک 
درصد کل بودجه ها به پژوهش های کاربردی حالل 

مشکالت مردم اختصاص یابد.
وی افزود: طبق آمارهای سازمان جهانی بهداشت، 
۲5 درصد از تأمین سالمت مردم بر عهده مجموعه 
وزارت بهداشت و ۷5 درصد آن بر عهده مردم و 
دیگر سازمان هاست.  استاندار فارس در ادامه  بیان 
کرد: با استفاده از صندوق مسئولیت اجتماعی، 
حضور پزشکان متخصص در شهرستان ها و 

مناطق محروم تقویت خواهد شد.

قم متعلق به 
همه مسلمانان است

قم    استاندارقم با اشــاره به جایگاه ممتاز و 
منحصر به فرد قم به عنوان مرکز فقاهت و کانون 
تشیع گفت: این شهر متعلق به همه مسلمانان 

و دنیای اسالم است.
سید محمدتقی شاهچراغی در دیــدار حسن 
ناظم؛ وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی 
عـــراق طــی سخنانی اشــتــراک هــای فرهنگی و 
مذهبی دو ملت ایران و عراق را مورد توجه قرار 
داد و اظهار کرد: روابط ایران و عراق امروز به لحاظ 
سیاسی و اقتصادی بسیار خوب است؛ ولی در 
بعد فرهنگی زمینه، زیادی برای توسعه روابط به 
چشم می خورد و امید است حضور جنابعالی 
و سایر دولتمردان عراقی در ایــران و شهر قم 
به عنوان مرکز فقاهت و تشیع، باعث توسعه 
بیشتر ارتباط های فرهنگی میان دو کشور شود.
استاندار قم گفت: دانشجویانی از عــراق  نیز 
در ایــن اســتــان بــه تحصیل مشغول هستند 
که تبادل نظر و اندیشه آن ها با دانشجویان و 
نخبگان ایرانی به گسترش ارتباطات فرهنگی 

کمک بسیاری می کند.
وی بــا تــأکــیــد بــر ایــنــکــه قــم متعلق بــه همه 
ــادآور  ــ ــت، ی ــالم اســ مــســلــمــانــان و دنــیــای اســ
شد: این استان محل عبور زائــران کشورهای 

همسایه به عراق است. 
در ادامه حسن ناظم؛ وزیر فرهنگ، گردشگری 
و آثــار باستانی عــراق با اشــاره به اینکه امسال 
راهپیمایی اربعین بــه دلــیــل بــرداشــتــه شدن 
محدودیت های کرونایی با دو سال اخیر متفاوت 
است بیان کرد: دولت عراق به منظور پذیرایی و 
میزبانی شایسته از زائران ایرانی سیاست ها و 

تصمیم های جدیدی را اتخاذ کرده است.
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تزریق واکسن مننژیت به حجاج سیستان و بلوچستان
سیستان و بلوچستان    مدیر عامل جمعیت هالل 
احمر سیستان و بلوچستان گفت: بیش از ۶۳۰ دُز 
واکسن مننژیت از ۱۰ خرداد تا کنون توسط کارشناسان 
جمعیت هــالل احمر استان جهت زائـــران خانه خدا 

تزریق شده است.
علیرضا میربهاء الدین اظهار کرد: تزریق واکسن برای 

زائران حج تمتع ۱۴۰۱ در استان  از ۱۰ خرداد انجام شده 
اســت. با توجه به دستورالعمل اجرایی حج و زیــارت، 
خدمات تزریق واکسن جهت اطمینان از سالمت زائران 
در این سفر معنوی اجرا و کارت واکسیناسیون برای آنان 

صادر شده است.
وی با بیان اینکه زائران تا دو هفته قبل از اعزام نسبت به 

تلقیح آن مبادرت کنند، افزود: در سبد واکسیناسیون 
امسال عالوه بر واکسن مننژیت واکسنIPV  نیز اضافه 
شده که توسط مراکز بهداشت سراسر استان تلقیح 

صورت گرفته است.
میربهاء الدین گفت: حجاج از نظر تزریق واکسن کرونا 
نیز بررسی می شوند و وزارت بهداشت در زمینه تزریق 

واکسن کرونا برای حجاج مشکلی ندارد و واکسن های 
سینوفارم، آسترازنکا و اسپوتنیک در سبد واکسن های 
مــورد تأیید عربستان وجــود دارد. افــرادی که واکسنی 
جز این مــوارد تزریق کرده اند، می توانند دو دُز واکسن 
آسترازنکا با فاصله ۲۸ روزه و یا دو دُز واکسن سینوفارم 

با بازه زمانی ۲۱ روزه تزریق و مجوز الزم را کسب کنند.

راه و شهرسازی
آذربایجان غربی

  راه آهن ارومیه - مراغه اعتبار گرفت
 مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی 

گفت: ۴هزار میلیارد ریال برای تکمیل 
ایستگاه ها، سکوهای بارگیری، ایستگاه های 

سوخت گیری و تکمیل مسیر راه آهن ارومیه به 

مراغه تخصیص یافت.
سید محسن حمزه لو با بیان اینکه با توجه و توسعه 

این بخش، حمل ونقل ریلی افزایش و کاهش 
تلفات جاده ای را شاهد خواهیم بود، اظهار کرد: 

زیرساخت ها و ظرفیت های باری راه آهن ارومیه 

تکمیل نشده است. نبود سکوی بارگیری و تخلیه از 
مهم ترین موضوعات است. همچنین نبود ایستگاه 

سوخت گیری در ایستگاه راه آهن ارومیه از دیگر 
موضوعات است و قطار برای سوخت گیری باید در 

مراغه دو ساعت توقف و سوخت گیری کند.

وی با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت باری 
راه آهن آذربایجان غربی در اولویت است، ادامه داد: 

ایستگاه های قطار و مسیر ریلی از مسائل مهمی 
بوده که تاکنون از ظرفیت باری این بخش استفاده 

نشده است.

کردستان    مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
بــرق کردستان گفت: در مجموع یک هــزار و 
۸9۳ اداره و سازمان در استان وجود دارد که 
در یک هزار و ۱۸۲ مورد آن کنتور هوشمند برق 

نصب شده است.
هیوا لهونیان با بیان اینکه بقیه ادارات نیز به 
کنتور برق هوشمند مجهز می شوند، اظهار 
کرد: از طریق کنتورهای هوشمند نصب شده 
در ادارات و ارگــان هــا، بــرق مصرفی، کنترل و 
پــایــش مــی شــود و در صـــورت رعــایــت نکردن 

الگوی مصرف، برق ادارات قطع خواهد شد.
وی برق مصرفی ادارات کردستان را در شرایط 
معمول ۱۰ مگاوات اعــالم و اضافه کــرد: طبق 
ابالغ هیئت دولت، همه دستگاه ها و ادارات، 
باید مصرف برق خود را نسبت به مدت مشابه 
ســـال قــبــل، در ســاعــات اداری ۳۰ درصـــد و 
ساعات غیر اداری، ۶۰ درصد کاهش دهند که 
با این کار، دست کم چهار مگاوات در مصرف 

برق صرفه جویی می شود.
وی یادآور شد: همه هماهنگی ها و تالش های 

مجموعه شرکت برق برای عبور موفق از پیک 
۱۴۰۱ و پرهیز از اعمال خاموشی برق در سطح 

استان انجام شده است.
در حال حاضر ۷۱۲ هزار مشترک در بخش های 
مختلف اداری، خانگی و صنعتی از خدمات 

شرکت برق کردستان بهره مند هستند.
بر اساس مصوبه هیأت وزیران مقرر شد ساعات 
کار تمام ادارات از ۲۱ خرداد تا سوم شهریورماه 
ساعت ۷ صبح تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه تعیین شود. این 

طرح تا پایان مرداد و پیک مصرف ادامه دارد.

مديريت انرژیمديريت انرژی

یک هزار کنتور 
هوشمند برق در ادارات 

کردستان نصب شد

گیالن     مــدیــر عــامــل شرکت 
توزیع برق گیالن با اشاره به رشد 
ســه بــرابــری مصرف بــرق در این 
اســتــان گــفــت: رعــایــت نــکــردن 

الگوی مصرف، خاموشی به دنبال دارد.
محمدتقی مهدی زاده با اشاره به اینکه با گرم 
شــدن هــوا و افزایش دمــا شاهد نــاتــرازی بــار در 
شبکه هستیم، اظهار کرد: بروز همین ناترازی ها 
زمینه را برای خاموش های برنامه ریزی نشده 

فراهم می کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد افزایش 
سه برابری مصرف برق در استان گیالن هستیم، 
گفت: با توجه به تغییر رویکرد در وزارت نیرو در 
زمستان سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه 

سال های قبل شاهد خاموشی نبودیم.
مدیر عامل شرکت توزیع برق گیالن با تأکید بر 

اینکه با توجه به شروع زودتر گرما تالش می شود 
پیک بار امسال به خوبی مدیریت شود، اضافه 
کــرد: طی روزهــای اخیر مصرف برق در استان 
گیالن بین ۱۱.5 تا ۱۲.5 درصد بود.  مهدی زاده 
بیان کرد: مشترکین تحت پوشش کمیته امداد 
و بهزیستی با رعایت 5۰ درصدی الگوی مصرف، 

معاف از پرداخت بهای برق می شوند.
وی با تأکید بر اینکه باید در بخش اداری، تجاری 
و غیر اداری بیش ۳۰ تا ۶۰ درصد کاهش مصرف 
داشته باشیم، ادامه داد: واحدهای صنعتی نیز 
در صورت رعایت الگوی مصرف با پاداش مواجه 
می شوند. وی با بیان اینکه ۱5 خرداد تا ۱5 شهریور 
زمــان اوج بار کشور اســت، گفت: استان گیالن 
در منطقه چهار گرمسیری قــرار دارد. مصرف 
ماهانه ۴۰۰ کیلووات ساعت برق برای تأمین میزان 

مصرف مشترکان برنامه ریزی شده است.

کاشان   رئــیــس اداره راه و 
شهرسازی کاشان با بیان اینکه 
عملیات اجرایی جاده حرم تا حرم 
سال آینده آغاز می شود، گفت: 
۱۰۰۰ میلیارد تومان ویژه این پروژه اعتبار در نظر 

گرفته شده است.
مجتبی آراسته ضمن اشــاره به شرح وظایف 
اداره راه و شهرسازی اظهار کرد: کاشان یک حوزه 
بسیار مهم در وزارت راه و شهرسازی است و با 
پیگیری های صورت گرفته اقــدام ملی مسکن 
یک هزار و ۸۰۰ متقاضی داشت و یک هزار و 55۰ 

نفر در سامانه واجد شرایط شدند.
ــدامــات الزم در زمینه  وی ضمن اشـــاره بــه اق
جانمایی و اخذ پروانه از شهرداری کاشان افزود: 
بنیاد مسکن نیز متولی ساخت این واحدها 
شد و نقشه ها و فعالیت های اجرایی آن آغاز 

گردید و پیمانکار آن نیز مشخص شد و در حوزه 
شهرهای اقماری و ۶ شهر تابعه نیز اقدامات 
خوبی انجام گرفت. از محل خود مالک صورت 
پذیرفت و ۲۰ قطعه برای ۴۰ نفر پیش بینی شد.

ــژه طرح  ــزار ثبت نام وی وی بــا بیان اینکه ۲5هـ
جهش مسکن در منطقه کاشان انجام شد، 
گفت: تاکنون ۳۰۰ میلیون تومان وام برای هر 
واحد در نظر گرفته شده و زمین نیز رایگان به 

متقاضیان ارائه می شود. 
وی ضمن اشاره به پروژه حرم تا حرم تأکید کرد: 
این پــروژه از حرم امامزاده علی بن امام محمد 
باقر)ع( به سمت حرم حضرت معصومه)س( در 
نظر گرفته شد و بر اساس هزینه سال گذشته 
یک هزار میلیارد تومان برای این پروژه در نظر 
گرفته شد که در سال آینده عملیات اجرایی آن 

آغاز می شود.

آغاز عملیات اجرایی جاده حرم تا حرم، سال آیندهرشد سه برابری مصرف برق در گیالن
زيارتخبر



تشکیل فراکسیون 
امور خیریه 
در مجلس
مازندران   نماینده 
مردم نوشهر، 
چالوس و کالردشت 
در مجلس شورای 
اسالمی از تشکیل 
فراکسیون امور 
خیریه و خیران 
در مجلس برای 
نخستین بار خبر داد 
و گفت: سهم خیران 
در ساخت مدارس 
کشور ۴۹ درصد و 
سرانه کالس برای 
هر دانش آموز ایرانی 
8.3۹ درصد است.

خبر

برگزاری 
نمایشگاه 
صنایع دستی 
در بوشهر

بوشهر   
معاون صنایع اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری 
استان بوشهر گفت: 
برگزاری نمایشگاه 
صنایع دستی با 
محوریت خرید 
تضمینی، اتفاق بزرگی 
است که برای نخستین 
بار در کشور در تفاهم 
با شورای راهبردی 
پتروشیمی های این 
استان رقم خورده است. 
لیال رحیمی افزود: 
به دنبال توافق انجام 
شده میان اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری 
استان بوشهر و 
شورای راهبردی 
پتروشیمی های استان، 
نمایشگاه صنایع 
دستی با محوریت 
خرید تضمینی 
در شهرک پردیس 
شهرستان جم برگزار 
می شود.
این نمایشگاه ۲۴ تا 
۲۷ خرداد با حضور 
صنعتگران استان در 
۴۵ غرفه برگزار می شود. 
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افقی ◾
 1. از مربیان کـــروات فوتبال که سابقه 
حضور در چند باشگاه ایــرانــی و دوبــار 
قهرمانی با تیم سپاهان در جام حذفی 
کشورمان را هم درکارنامه دارد – گروه 
سیاسی ۲. خـــودرو جنگی – برچسب 
پـــرداخـــت هــزیــنــه پــســتــی – عــالمــتــی 
دندانه مانند خاص برخی کلمات عربی 
3. سرباز نیروی دریایی – صنع – انگور 
نـــارس ۴. مـــاه پــرتــابــی – پـــول – ظــلــم و 
ستم ۵. نگاه خیره – پراکنده – مطرب 
خــســروپــرویــز - حــرف فاصله 6. قــالده 
ســگ – از عــقــالی مجانین ســـده دوم 
هجری و معاصر هارون الرشید - زادگاه 
حضرت ابــراهــیــم)ع( ۷. فالنی – گاهی 
بدتر از گناه اســت - خورشید 8. ظرف 
کــوچــک دردار آب - آزاد – نویسنده 
فرانسوی عصر روشنگری 9. بی خانمان 
ــه پــرخــاصــیــت هــنــدی  ــ ــ ــیــن – ادوی  – ب
10. نابودی – زنگ خطر – عرضه و لیاقت 
11. عدد منفی – از اقلیت های مذهبی 

 در کــشــورمــان – سبیکه – یــک ویــک 
1۲. عریان – بازداشتن - زبر 13. عملیات 
دفع علف های هرز – کودک اهل گردش 
– بیماری حیوانات 1۴. شب در گویش 
ترکی – مهلت ها – احتماال اکــنــون در 
دســت شماست 1۵. ملح خوردنی – از 

مصالح ساختمانی هیدرولیک

عمودی ◾
ــی  ــردانـ ــارگـ ــنــگــه در- فــیــلــمــی بـــه کـ  1. ل
ریــچــاردفــالیــشــر محصول ســال 19۵3 – 
اول هرچیزی ۲. عطر شیرینی – مهیا – 
حــرف فــرار 3. درخــت ســدر – نوشته شده 
– عـــروس ۴. طنین صــدا – بــرابــر فارسی 
روان زخـــم برایش برگزیده شد -ورزشــگــاه 
 اخــتــصــاصــی تــیــم فــوتــبــال بــایــرن مــونــیــخ   
ــه صــاحــب الــحــوت –  ۵. پیامبر ملقب ب
ــوه – خــــاک کـــوزه گـــری   پــایــتــخــت زیــمــبــاب
6. پوستین – لطیفه – والیتی در افغانستان 
و در همسایگی مــرز پاکستان ۷. اتریش 
 سابق – دانه گیاهان برای کشت - نابودی 

ــدران – استفاده بهینه - امــیــدواری   8. پـ
9. برابر پارسی هلی کوپتر – بیماری تنگی 
نفس - وســط 10. ایالتی در اتــریــش – از 
مصالح ساختمانی پرکاربرد – گونه برجسته 
11. گفت وگوی اینترنتی – حرف چهارم از 
آخر انگلیسی – روز تعطیل 1۲. برادر خائن 
رستم که باعث مرگ وی شد – عکس العمل 
– پیروان یک پیامبر 13. مرزها – آخرین دین 
 آسمانی – نوعی سس بسیارتند و غلیظ 
1۴. پایین – پیاپی آمدن - النه 1۵. مقروض – 

سبزی خوشبو - درنده

جدول     ۸۳۸۸
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 ه و م ن ب ر ق ن و ر د   ج  ل ف
 2 ر   ا ج  ت م ا ع ی    ل ا ه و ت
 3 و ل ر م   ا د ی  س ه   ه ن د و

 4 د و ک   ط  ل س م   ر س ا م   ک
 5 ت ل   م ر ی  ی    ر گ  ز ن   ک ر
 6   ه ا م ش   ه و ا ز ی    د ر و
 7 ت   س ن ت ز   ر س   م ع ل و م
 8 ی  و ی  و   م ق ا ل ه   ی  د ک ی 
 9 م ع ا ن د   ر ج    ک ا ن ا   ک
 10 ا د ب   ا ر ا ی  ه   م ک ر م  

 11 ر ه   ش و ف ر   و ا ل ی    ا ت
 12 س   م ا ر ی    م ش ی  ت   ق ب ح 
 13 ت ر ق ه   ع ل ا ی  م   ه ر   ل
 14 ا س ت ی  ل   ا م ا ن ت د ا ر ی 
 15 ن ا ل   ب ی  م ا ر ی  ا ش ر ا ف
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قم   موزه آستانه مقدس، یکی 
از مکان های دیدنی قم بسیار 
ــذاب و چــشــمــگــیــر اســت  ــ جـ
آن قدر که گویی به عمق تاریخ 

ایران سفر کرده اید.
همین  که به میدان آستانه 
می رسید، گنبد طالی خواهر 
خــورشــیــد، چشم هایتان را مــی نــوازد. چشم 
بــرداشــتــن از گنبد طــالیــی آســـان نیست. به 
چند ده متری حرم که می رسید، در نزدیکی 
مدرسه تاریخی فیضیه، موزه آستانه مقدس 

قم قرار دارد. 
موزه آستانه مقدس قم در سال 131۴ هجری 
ــرت فــاطــمــه  شــمــســی، نـــزدیـــک حــــرم حـــضـ
معصومه)س( بنا شد که بیشتر اشیای موجود 
در آن وقف اســت. 10هــزار شئ نفیس در این 
موزه نگهداری می شود که زبان گویای فرهنگ و 
تمدن ایران اسالمی هستند و در دو تاالر عترت 

و عبرت کنار هم قرارگرفته اند.

تاالر عترت ◾
ــان اشیا صحبت  ــاالر عــتــرت، تــاریــخ بــا زب در ت
می کند. شهر قم در هنگام مهاجرت اشعریان، 
سفر حضرت فاطمه معصومه)س( از مدینه 
منوره به سرزمین ایران، میزبانی 1۷ روزه قمی ها 
از ایشان در بیت النور و بزرگان شهر قم که پای 
در رکاب به خدمت بانو شتافته اند؛ اما زینب 
ثانی، اندوهگین و نگران بــرادر است. عاقبت 
بانوی مهربان در بــاغ بابالن به خــاک سپرده 
شد و شهر قم به خود می بالد و بزرگ می شود.

در بخش قم و قمی ها، چرخ نخریسی، چند 
تکه قالی دستباف، چند نمونه سکه که تاریخ 
دارالضرب قم را دارد، دستگاه سوهان پزی، سیر 

تحول و تکامل حرم حضرت معصومه)س(، 
مشاغل موجود در حــرم، مجاهدان انقالب و 
شهدای حــرم، بخش هایی اســت که در تاالر 

عترت قابل  مشاهده است.

تاالر عبرت ◾
به تاالر عبرت که پا بگذارید، می توانید زندگی 
مردمانی را که ذوق و هنر در وجودشان ریشه 
دوانـــده، در قالیچه ها و پارچه های دستباف، 
سوزن کاری های گالبتون، نقره، شمسه، یراق و 

ملیله های روی پارچه ببینید.
از مسکوکات دوره اشکانی و قاجار تا بخش 
نسخ های خطی قرآن، در این بخش، مجموعه 
کم نظیری از قرآن های خطی مربوط به دوران 
خلفای بنی عباس، آل بویه، سالجقه، ایلخانی، 

تیموری و صفوی وجود دارد که به خط کوفی، 
نسخ، ثلث، محقق، ریحان و نستعلیق نوشته 

 شده است. 
صفحه ای از قـــرآن بــا حــاشــیــه ای زیــبــا بــا خط 
ام سلمه؛ دختر فتحعلی شاه قاجار و همچنین 
بزرگ ترین قرآن موجود با 1۲0 کیلوگرم وزن و به 
ابعاد ۷۲ در 1۲0 سانتی متر از دیدنی های این 

بخش هستند. 
نمونه سالح های زمان صفوی و قاجار، از اسلحه 
سرد تا سالح گرم در این موزه خودنمایی می کنند. 
بخش کاشی ها که همگی به دیوار نصب  شده و در 

آن، هنر و ذوق ایرانی موج می زند.
بخش سفال و آبگینه که به دو بخش قبل از 
میالد و بخش مربوط به سفال های دوره بعد 
از اسالم تقسیم می شود و همگی هنر دست 

مردمان گذشته است.
ــه مــقــدس بسیار  ــوزه آســتــان ــ بــخــش تــمــبــر م
غنی اســت و بیش از ۲0 و چند هــزار تمبر از 
اواخر قاجار تا معاصر از کشورهای اروپایی تا 
کشورهای غیر اروپایی در آنجا وجود دارد. به 
دلیل فراوانی و تنوع، ظرفیت دارد که به یک 

موزه جدا و مستقل تبدیل شود.
بخش درهای حرم فاطمه معصومه)س( بخش 
ــای چــوبــی و فلزی  جــذابــی اســـت. تزئین در هـ
توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب می کند. 
درِ خاتم کاری اهدایی از عزت الدوله؛ همسر 
امیرکبیر بــه آســتــانــه مــقــدس، یــک نمونه از 
آن هاست. تابلوی نقاشی شب معراج پیامبر و 
تابلوهای خط و تذهیب موجود در موزه، همه 

منحصربه فرد است.
بخش سنگ  قبرهای قدیمی هم وجود دارد که 
برخی از آن ها از مرمر ساخته  شده اند و بعضی 
مانند سنگ  قبر مهدعلیا؛ مــادر ناصرالدین  
شــاه و سنگ  قبر فتحعلی شــاه قاجار بسیار 

پرنقش  و نگارند. 
مجموعه کاملی از آبزیان نیز در تــاالر عبرت 
وجــود دارد که اهدایی یکی از افسران نیروی 
دریــایــی اســت. بخش مــدال هــا و نشان ها که 
از ســراســر ایـــران جــمــع آوری  شــده و اهــدایــی 

قهرمانان و نام آوران سرزمین ایران است.
تاالر عبرت، پر از قصه و حکایت است. نمونه 
زیارت نامه های چوبی حرم، مربوط به زمانی که 
همه زائران سواد خواندن نداشتند و یک نفر 

به نیابت می خوانده است.
بــخــش دســتــبــافــتــه هــا نــیــز بــســیــار مــتــنــوع و 
چشمگیر است. فرش های ابریشم شاه عباسی 
موزه حرم حضرت معصومه)س( جزو عجایب 

جهان فرش محسوب می شوند.

اینجا پر از قصه و حکایت است 

»موزه آستانه مقدسه قم« تاالر عترت و عبرت تاریخ 

خبرخبر
روزروز

چهارمحال و بختیاری   مــدیــر عــامــل شرکت 
شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری از ساخت 
۲۲ شهرک و ناحیه صنعتی در استان خبر داد و گفت: از 

این تعداد، پنج مورد آماده بهره برداری است.
ــادام در  ــــزود: شــهــرک تخصصی بـ حمیدرضا فــالح اف
سامان، فاز نخست شهرک صنعتی شماره ۲ شهرکرد، 

ناحیه صنعتی اردل، ناحیه صنعتی تولید پوشاک در 
یانچشمه و ناحیه صنعتی تولید صنایع غذایی در کیار 

آماده بهره برداری است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و 
بختیاری دربــاره پیگیری های انجام شده برای ساخت 
دهکده فرش استان نیز گفت: این مجموعه که تحت 

عنوان »مجتمع صنایع دستی و فرش« نام گذاری شده، 
در مرحله جانمایی است.

ــالح تــأمــیــن آب را یــکــی از مهم ترین  ــا فـ حــمــیــد رضـ
زیرساخت های الزم برای توسعه فعالیت های صنعتی 
استان دانست و گفت: شهرک ها و نواحی صنعتی 
استان با چالش جدی تأمین آب روبــه رو هستند؛ اما 

تالش شده با اجاره چاه و بستن قرارداد با شرکت آب و 
فاضالب در مورد در اختیار قرار دادن پساب فاضالب، 

این چالش را تا حدی برطرف کرد.
وی خاطرنشان کرد: در موضوع آب شرب در شهرک های 
صنعتی نیز امید می رود با بهره برداری طرح انتقال آب 

بن به بروجن این نیاز نیز تأمین شود.

خبر
همدان

   آمار اهدای خون در همدان
 3۲ درصد افزایش یافت

 مدیرکل انتقال خون استان همدان گفت: آمار اهدای 
خون در استان از ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 3۲ درصد افزایش داشته است.

افشین محمدی اظهار کرد: از فروردین ماه تاکنون 
۲هزار و ۴00 واحد خون مازاد از همدان به 

استان های تهران و سیستان و بلوچستان ارسال 
شده است. وی با اشاره به اینکه میانگین رشد اهدای 

خون در همدان 3۲ درصد بوده است، تصریح کرد: 

پیش بینی می کنیم این روند افزایشی ادامه پیدا کند.
مدیرکل سازمان انتقال خون استان همدان با تأکید بر 
اینکه فروکش کردن بیماری کرونا یکی از علل افزایش 

گرایش مردم به اهدای خون است، گفت: تیم های 
سیار خون گیری هم  در شهرستان های استان 

فعال شده است. محمدی با اشاره به اینکه به دلیل 
شروع دوباره جراحی  های غیر اورژانسی، تقاضای 

دریافت خون در بیمارستان ها باال می رود، اظهار 
کرد: خوشبختانه قادر به تأمین نیاز صددرصدی 
فراورده های خونی مراکز درمانی استان هستیم.

تعطیلی کارخانه ها در لرستان
 جای تأسف است

لرستان    نماینده ولی فقیه در لرستان با بیان 
اینکه وضعیت بیکاری و تعطیلی کارخانه ها در 
این استان جای تأسف است، تاکید کرد: مصوبات 
سفر رئیس جمهور به لرستان با سرعت بیشتری 
پیگیری و عملی شــونــد. حــجــت االســالم سید 
احمدرضا شاهرخی با تأکید بر اینکه ایران در حوزه 
اقتصادی و ظرفیت ها جزو ۲0 کشور جهان است؛ 
اما در حوزه صادرات و ایجاد ثروت دارای مشکالت 
زیــادی است و زیرساخت ها در این زمینه کافی 
نیست، اظهار کــرد: کارهای اساسی زیــادی باید 

انجام گیرد تا به نقطه مطلوب برسیم.
نماینده ولی فقیه در لرستان با بیان اینکه لرستان 
استان خاصی است و رئیس جمهور نیز تأکید 
ــژه  ــد کــه لــرســتــان را در مــحــور اشــتــغــال وی کــردن
می بینند، تصریح کرد: این باید پیامدهایی برای 
استان داشته باشد آن هم در سالی که به عنوان 
»تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« نام گذاری 

شده است.
وی با تأکید بر اینکه در طــرح آمایش صنعت، 
استانی که به عنوان محور اشتغال نام گذاری شده، 
باید مورد توجه قرار بگیرد و این امر نیز باید از سوی 
سازمان صمت استان، استاندار و نمایندگان مورد 
پیگیری قرار بگیرد، ادامه داد: بیکاری، تورم، رونق 
نداشتن کسب و کار و آسیب های اجتماعی ناشی 
از آن هــا در لرستان جــای تأسف اســت. ایــن در 
حالی است که استان دارای ظرفیت های گوناگون 

کشاورزی، باغداری، صنعت و… است.
ــراز نــاراحــتــی از  ــ حجت االســــالم شــاهــرخــی بــا اب
تعطیلی برخی کارخانه ها در این استان گفت: 
ــادی از مشکالت ایــن واحدها به وزارت  علت زی

صنعت، معدن و تجارت برمی گردد.

راه اندازی دپارتمان تخصصی
 برای احیای تپه های سنندج

کردستان     شهردار سنندج از راه اندازی دپارتمان 
علمی و تخصصی بــرای نجات و احیای تپه های 

سطح این شهرستان خبر داد.
ســیــدانــور رشــیــدی اظــهــار کـــرد: تپه های اطــراف 
شهر سنندج ظرفیتی ارزشمند بــرای جذابیت 
شهر است. از این رو ریل گذاری الزم را به صورت 
برنامه ریزی شده برای نجات و حفظ تپه های شهر 

انجام خواهیم داد.
وی از راه انــدازی دپارتمان علمی و تخصصی برای 
نجات و احیای تپه های شهر سنندج خبر داد و 
افزود: این دپارتمان در یکی از بهترین نقاط شهر 
راه اندازی شده و به  زودی به صورت رسمی فعالیت 
خود را آغاز می کند. شهردار سنندج تصریح کرد: 
این دپارتمان در راستای تحقق اهداف و برنامه ها از 
جمله احیای چشمه ها و جلوگیری از نابودی تپه ها 
مشخص شده و از تکنولوژی و بسترهای کامالً 

تخصصی برخوردار است.
وی گفت: در راستای تحقق اهداف و برنامه های 
ــران،  شهر خـــالق موسیقی، پایتخت کــتــاب ایـ
حفظ تپه ها و چشمه ها با دعوت از همکاری افراد 
صاحب نظر و متخصص اقدامات مختلفی در این 

دپارتمان تخصصی انجام می شود.
شــهــردار سنندج در ادامـــه بــا اشـــاره بــه برنامه 
شــهــرداری در قالب »پویش سنه  سبز« گفت: 
در همین راستا برای تپه توس نوذر و سایر تپه های 
سطح شهر برنامه هایی طراحی شــده و مسیر 

دسترسی مردم به تپه ها را تسهیل خواهیم کرد.
سید انور رشیدی؛ شهردار سنندج با ذکر اینکه 
دنبال عملیاتی کردن کار در بحث نجات بخشی 
و احیای تپه های سطح شهر هستیم، ابــراز کرد: 
اگر روند کار با کمی تأخیر مواجه است، اطمینان 

داشته باشید ریشه ای کار خواهیم کرد.

موزه آستانه مقدس قم در سال ۱3۱۴ هجری شمسی، نزدیک حرم حضرت 
فاطمه معصومه)س( بنا شد که بیشتر اشــیای موجود در آن وقف است. 
۱0هزار شِئ نفیس در این موزه نگهداری می شود که زبان گویای فرهنگ 

و تمدن ایران اسالمی هستند. 
گزيدهگزيده

ایالم     مدیرکل ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام خمینی)ره( 
استان ایــالم گفت: تأمین آب 
شرب مرز مهران در ایام اربعین 
امسال توسط این دستگاه صورت می گیرد و 
تقریباً همه اقدامات در این خصوص انجام 

شده است.
محمد زارع اظهار کرد: ستاد اجرایی فرمان 
ــوان و بــا همت  حضرت امــــام)ره(، بــا تمام ت
جهادی به صورت شبانه روزی پای کار است 
تا مشکالت مرز مهران رفع و زائران با آرامش 

و آسایش بیشتری از مرز رفت و آمد کنند.
وی بــا بــیــان اینکه تأمین آب شــرب پایانه 
مـــرزی، پایانه برکت و پایانه شهید قاسم 
سلیمانی مــرز مهران توسط ستاد اجرایی 
فـــرمـــان حــضــرت امـــــــام)ره( اســـتـــان انــجــام 
مــی شــود، افـــزود: عــالوه بــر ایــن بیش از 60 

چشمه ســرویــس بهداشتی در محل های 
تردد زائران اربعین ساخته می شود.

ــدازی بــیــش از ۲0  ــ ــ زارع بــه ســاخــت و راه ان
دستگاه آب سردکن در محل عبور زائــران 
اشــاره و تأکید کــرد: با توجه به گرمای مرز 
مهران، در حین انجام مراسم بزرگ اربعین، 
در چند مکان سایه بان جهت استراحت 

موقت زائران ایجاد می شود.
ــی فــرمــان حــضــرت امــام  مــدیــر ســتــاد اجــرای
خمینی)ره( استان ایالم همچنین از ساخت 
مرکز جامع سالمت در شهرستان مهران 
جهت ارائــه خدمات پزشکی و درمــانــی به 
زائــران اربعین خبر داد و اضافه کرد: ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام خمینی)ره( در 
همه زمینه ها جهت ارائه خدمات به زائران 
اربعین مرز مهران پا به رکاب است و از هیچ 

کوششی در این راستا دریغ نخواهد کرد.

بوشهر      مــدیــرکــل نــوســازی، 
توسعه و تجهیز مــدارس استان 
بوشهر گفت: در زمان حاضر یک 
هــزار و ۷11 کالس درس تخریبی 
در قالب ۴1۴ مدرسه در شهرستان های ده گانه 
این استان وجود دارد که باید تخریب و بازسازی 
شوند. ابراهیم احمدی افــزود: این کالس های 
درس تخریبی بیشتر پروژه هایی هستند که در 
دهه 60 مطابق با آیین نامه های آن زمان ساخته 
شدند با طول عمر مشخص و امروز فرسوده و 

نیازمند تخریب و بازسازی اند. 
وی بیان کرد: وضعیت کالس های درس تخریبی 
در استان بوشهر نگران کننده اســت و تالش 
می شود با استفاده از توان خیران و تخصیص 
اعتبار الزم بتوانیم این پروژه ها را نوسازی و فضای 

ایمنی در اختیار دانش آموزان قرار دهیم.
احمدی اضافه کرد: بیشترین کالس های درس 

تخریبی در شهرستان های دشتستان، بوشهر و 
تنگستان قرار دارند.

وی گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی و تراکم 
ــوزی، تأمین وســایــل سرمایشی در  دانـــش آمـ
کالس های درس از جمله اولویت های اداره کل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مــدارس این استان 
اســت. احمدی گفت: تا هفته دولــت امسال 
8۵0 هــزار دستگاه کولر گــازی بــرای کالس های 
درس تأمین شود. وی  افزود: تا قبل از بازگشایی 
مدرسه ها در مهر مــاه عـــالوه بــر تــوزیــع حجم 
قابل توجهی تجهیزات بین آن ها، تعداد زیادی 

مدرسه هم وارد فاز بهره برداری می شوند.
احــمــدی تأکید کـــرد: بیشتر مــدرســه هــای در 
دست ساخت، مشکل شبکه برق دارنــد و اگر 
شرکت توزیع برق نسبت به ایجاد خط انتقال 
تا درِ مدرسه همکاری کند، حداقل ۲0 مدرسه 

تا مهرماه امسال آماده بهره برداری می شوند.

اقدامات ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
برای آبرسانی به مهران 

وجود یک هزار و ۷۱۱ کالس درس تخریبی 
در استان بوشهر

آموزش و پرورشتوسعه و آبادانی

۵ ناحیه صنعتی در چهارمحال و بختیاری آماده بهره برداری شد
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